Conforme estabelecido no Edital nº 008/2021, após divulgação do resultado preliminar de seleção, o(a) estudante poderá, caso
julgue razoável, contestar parecer emitido pelo Serviço Social para sua inscrição ou ainda, dependendo deste mesmo parecer,
anexar documentação complementar. Para tal, caberá a ele(a), dentro de prazo estabelecido quando da divulgação do
resultado preliminar, interpor recurso com suas alegações. A apreciação dos recursos ficará a cargo do próprio Serviço Social,
não havendo nenhuma garantia prévia de que os mesmos serão acatados.
A interposição de recurso deverá ser realizada exclusivamente através do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP), que pode ser acessado através do endereço http://suap.ifba.edu.br. Como já deve ser de conhecimento do(a)
estudante que fez sua inscrição, o acesso ao SUAP é realizado através do número de matrícula e da senha pessoal do(a)
estudante, a serem informados respectivamente nos campos de usuário e senha.

Após se autenticar no SUAP, o(a) estudante deverá clicar no link de interposição de recurso indicado pela seta na figura abaixo,
descrito como “Recurso Edital nº 008/2021 (Auxílio de Inclusão Digital Emergencial) (VC)”.

Após clicar no link indicado na página anterior, o(a) estudante é redirecionado para a página de registro do recurso. No campo
indicado na figura abaixo pela seta 1, é necessário descrever as alegações e motivos para a interposição do recurso. Em caso
de necessidade de anexação de documentação para acompanhar o recurso, o(a) estudante deve selecionar e anexar tal
documentação clicando no botão indicado na figura pelo seta 2. Cabe destacar ainda que, caso pretenda-se anexar dois ou
mais documentos, estes devem estar combinados em único arquivo JPG, PNG ou PDF, haja visto que não é possível
anexar mais de um arquivo ao interpor o recurso; assim sendo, o procedimento de compactação deve ser realizado antes
de clicar no botão indicada pela seta 2. Em se tratando de arquivos PDF, eles podem ser combinados em um único arquivo
através de ferramenta online disponível em https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf; para imagens, por sua vez, recomenda-se que
eles sejam convertidos para o formato PDF através de ferramenta online disponível em https://smallpdf.com/pt/conversorde-pdf para, após isso, fazer uso da ferramenta de combinação de arquivos PDF citada anteriormente. Por fim, p ara
confirmação da interposição do recurso, é necessário clicar no botão “Enviar”, conforme indicado pela seta 3 na figura abaixo.
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